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  الخالصة

ي خضعت  ات الت ي الحيوان ا ف يس للجياردي ور المتك د الط ة تواج ائج الدراس ت نت بين
ضأن والمعز % ٥.٤٥و % ٤.٥و % ٧للدراسة بنسبة  اربالطريقة المباشرة لل ى واألبق  عل

ز باستخدام % ٢١.٨١و % ١٦.٥و% ١٥.٥التوالي، بينما كانت نسبة الخمج  طريقة التركي
ا لم تسجل .نفسھاوفي الحيوانات  رو ق ة تف ات المختلف ين الحيوان سبة الخمج ب ة في ن  معنوي
ا نسبة لتواجد الطور المتكيس في أعلى سجلت األبقار إنعلى الرغم من  يس لعمر .برازھ  ل

سبة تأثيرالحيوان وطريقة التربية  ى ن ة الحمأن إال .الخمج معنوي عل ات في نھاي ل  الحيوان
جلت  ز س ي المع رة الرضاعة وخاصة ف ة فت ىوبداي ي أعل يس ف ور المتك سبة لطرح الط  ن

سبة واألمعاءشخصت بيوض ديدان المعدة . برازھا % ٠و % ٤.٥و% ٧.٥ مع الجيارديا ن
ز  ضأن والمع ي ال ارف سبة واألبق ات بن ع داء االكري والي وم ى الت و % ١١و % ٣.٥ عل

راز العجيني كثرأفي الحيوانات نفسھا كما وجدت % ٥.٤٥  العالمات السريرية وضوحا الب
  .الشعر أوالممزوج بالمخاط مع الضعف العام وسھولة نزع الصوف 
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ABSTRACT 
The study revealed presence of giardia cyst in the feces of animals which 

was examined at 7%, 4.5% and 5.45% in the direct method for sheep, goats and 
cattle respectively, while 15.5%, 16.5% and 21.81% in concentrated method 
respectively at the same animals. 

No significant differences recorded in rate of infection between different 
species of animals, although higher percentage of cyst was eliminate in cattle 
feces. There was no significant effect of age and type of breeding on rate of 
infection. However the animals in late stage of pregnancy and early stages of 
milking eliminated higher percentage of cyst in their feces, especially in goats. 
Diagnosis of gastrointestinal nematode eggs with giardia was found to be 7.5%, 
4.5 and 0 % in sheep, goats and cattle, respectively and with Eimeria; 3.5%, 11% 
and 5.45, in same animals, respectively. The most obvious clinical signs found 
were pasty feces mixed with mucous, emaciation and easily detached wool and 
hair. 
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  المقدمة
ن  ا ع رض الجياردي سبب م ابةيت وع اإلص ن ن اوالي م  Giardia intestinalis ب

ود  ذي يع ىوال سوطيات، صنف إل م ال ي معظ ذا الطفيل ج ھ واع ويخم ن أن ضال ع ائن ف  اللب
ور أخرىمضائف  ل الزواحف والطي سببات ). ١( مث ا احد م في  اإلسھالالخمج بالجياردي
سانالعترات المعزولة من ). ٢( وربما في حيوانات الحقل اإلنسان شابھة اإلن ات مت  والحيوان

ات )٢ (اإلنزيماتمن ناحية الشكل وفعالية  وحظ وجود اختالف د ل ك فق رغم من ذل ، وعلى ال
ووي  امض الن ي الح ر DNAف ك العت ب تل ي تركي داخل ف ل ). ٣-١( ال ر التحلي ث اظھ حي
رات م ات المزرعة الجيني لثالث عت ة من حيوان شابھة معزول ة إنت ر مطابق ا غي ين منھ  اثن

ن  ة م رات المعزول سانللعت ه اإلن ة من ضيف المعزول صوصية للم ك خ ا ،)٣( وال تمل  أم
  ).٤( متخصصة لحيوانات الحقل ذات األظالف أنھا فيبدو األخرىالعترات 

ع ا للمواق ة التي ظھر اختالف في نسب الخمج المسجلة من قبل الباحثين طبق  الجغرافي
ات  ك الدراس ا تل ام بھ ق أوتق لوب لطرائ ي وأس ا ف الي تشخصيھا ولكنھ ات وبالت ع العين  جم

ة  ة ونظم التربي دان المختلف ين البل اخ ب رات المن طرح ي). ٤(الوقت نفسه تعكس اختالف تغي
ستمرة  ات أوالطور المتكيس من الحيوانات الخمجة بصورة م ة وخاصة في الحيوان  متقطع

ي الفتي ة الت ات المختلف ي الدراس ة ف ج متفاوت سب خم جلت ن ث س تة، حي ذا أجري ى ھ  عل
وحظ ) ٥(في العجول % ٨٠-٢٠المرض وكانت بنسبة اخماج متفاوتة تراوحت بين  ذلك ل ك

ازير  ار وصغار الخن ت ).٧ ).٥(نسب متشابھة للخمج في كل من الحمالن والجداء واالمھ
  ).٧،٦(% ١٠٠واالمھار  في العجول اإلصابةنسبة 

 واألعالفتعد الحيوانات الصغيرة المصدر الرئيس النتشار الخمج بسبب تلوث المياه 
د للطور  ببراز الحيوانات الحاوي على الطور المتكيس وبالتالي ينتج عن ھذا الطرح المتزاي

د أدوات وقد يحدث الخمج عن طريق تلوث بأكملھا،المتكيس ومن ثم تلوث للبيئة   الحقل وتع
ا أثناءصدر مھم من مصادر الخمج نتيجة النخفاض المناعة  ماألمھات  وبعد فترة الوالدة مم

اج الحوامل حيث المتكيس،يصاحبھا زيادة عددية في طرح الطور  وحظ في النع ا ل ذا م  وھ
راز في  ل اآلخرين األسبوعينلوحظت زيادة في عدد الطور المتكيس المطروحة مع الب  قب

ذه الز ادة الوالدة من الحمل وتصل ھ ىي د إل ا بع ة ذروتھ ابيع أربع دأ أس والدة حيث تب  من ال
 وقد لوحظت الظاھرة نفسھا في ،)٨( الثامن بعد الوالدة األسبوعباالنخفاض التدريجي حتى 

م في حدوث الخمج ).٦( األفراس دل طرح وشدته، لعمر الحيوان دور مھ زداد مع  حيث ي
ة الطور المتكيس في الحيوانات الفتية مقارنة مع الح ات البالغ وحظ انخفاض ).٥(يوان ا ل  كم

راز في العجول والحمالن  د يكون الخمجة،في عدد الطور المتكيس المطروحة مع الب  وق
 يحصل الخمج في االمھار في عمر ).٨( مستمرة أوطرح الطور المتكيس بصورة متقطعة 

ية دورا ھاما  ويكون لنظم الترب،)٩( أسبوع) ٢٢(اكبر مما ھو عليه في المجترات أي بعمر 
ي  أثيرف ى الت ج وعل شدة الخم ذلك ل ج وك وان للخم ده الحي رض عن ذي يتع ر ال ى العم  عل

وحظ ).١٠(ديناميكيته وكما يتجلى ذلك بوضوح عند خمج العجول والحمالن بھذا الطفيلي   ل
ا شدة الخمج في العجول التي تحصل على اللبأ مباشرة من إن ر أمھاتھ ا أكث ا في قريناتھ  مم

ي تح ة والت اني الزجاجي أ بواسطة القن ى اللب ي ).١١(صل عل يس ف دأ طرح الطور المتك  يب
دة لتصل أيام ٨-٧العجول المخمجة بعد  ذه الم د تطول ھ ى من بداية الخمج وق  ١١٢-٦٠ إل

دة  ذه الم الل ھ ون واضحة خ سريرية وتك ات ال ر العالم ي تظھ وم لك ج أدى ).١٢(ي  الخم
ن  ة م الن خالي ي لحم ابةالتجريب ا  بااإلص ) SPF) specific pathogen freeلجياردي

ا اإلسھال حدوث إلى أسابيعوالبالغة من العمر ستة  ا وعزل الطور المتكيس من برازھ  فيھ
ى تأخر نمو الحيوانات المخمجة وعدم وصولھا إلى أدىوكذلك  ة إل سويقي مقارن  الحجم الت

سيطرة  ات ال ع حيوان ت ).١٣(م ن داء الجيارديأجري دة ع ات عدي ات  دراس ي الحيوان ا ف
ه عالمات سريرية واضحة إن إلىوخلصت تلك الدراسات  نجم عن  الخمج لھذا المرض ال ي
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ا لحدوث ). ١٢( داء الجياردي رن خمج العجول ب ى إسھالوقد يقت ا عل  عجيني متقطع حاوي
ى يوم وقد يصل ٣-٢مخاط يستمر لمدة  ابيع ٦ إل و أخرى في حاالت أس ة نم  فضال عن قل
  ).١٤(على الرغم من شھيته الطبيعية الحيوان المصاب 

ذاء لتصل  cyst stages المتكيسة األطوارتؤخذ  ى عن طريق الفم مع الغ اء إل  األمع
ا طورين خضريين  تج عنھ اثر الطور الخضري )Two trophozoite(وين تم تك ، حيث ي

دار  ي ج ستعمرات ف ون م ائي ليك شطار الثن ق االن ن طري اءع ات األمع ى الزغاب ت عل  تتثب
سطح بو ى ال ع عل اص يق رص م اطة ق يس ا ألبطن شاح للخالي سببا ارت ور الخضري م  للط

ة  واد الغذائي صاص الم ة امت ك قل ن ذل تج ع ات ، وين زال الزغاب مور واخت ة وض االلتھابي
  ).١٥-١٢ (اإلسھالوحدوث 

ات الخمجة كون اإلنسانيحدث المرض في  ق التعامل المباشر مع الحيوان  عن طري
ق اإلنسان كذلك يمكن حدوث المرض في ،)١٤(مشتركة  الاألمراضالمرض من   عن طري

 يشخص ).١٤() الطور المتكيس(سقي المزروعات بالمياه الملوثة بالطور المعدي للجيارديا 
رض  تخدامالم ا باس ة مختبري ل الملحي ف للمحالي ار التطوي ى أو اختب شبعة عل سكرية الم  ال

سكر تكيس،الم الطور ألشكالالرغم من تغيير تلك المحاليل  ول ال ذلك يفضل استخدام محل  ل
درج  ك أوالمت ات الزن ول كبريت شخيص محل تخدام .للت رض باس شخيص الم تم ت ذلك ي  ك

اعي  شعيع المن ار الت ل اختب صلية مث ارات الم  أو  Immunofluorescent testاالختب
زا  ار االلي ذي يعطي  )ELISA) Enzyme immunosorbent assayباختي حساسية وال

  ).١٦(تشخيص المرض  في أكثر
ي  سجية ف رات المرضية الن ل التغي اءتتمث شاح أمع ادة ارت ي زي ة ف ات الخمج  الحيوان

اءالخاليا اللمفية في الطبقة الطالئية  ة عددھا مع اختالف في لألمع ات وقل  وضمور الزغاب
أخوذة األشداق إلىنسبة الزغابات  شطات الم ذلك يمكن مالحظة الطور الخضري في الق  ك

  ).١٥-١٢( الحيوان المصاب أمعاءة من ظھار
  

  واد وطرائق العملالم
  :العيناتجمع 

ع  م جم ستقيم ٥١٠ت ن الم رة م تيكية مباش وف بالس اطة كف شوائية بوس راز ع ة ب  عين
ىونقلت مباشرة  م إل ر حيث ت ة أجراء المختب سرعة الممكن ا وبال ة عليھ  الفحوصات الالزم

  :التاليبالثالجة وكانت على النحو ظ الحف ساعة بعد ٢٤ ال تتأخر العينة عن أنعلى 
  :الضأن. اوال

ع  م جم راز ضأن ضمت ٢٠٠ت ة ب ن الموصل ٤ عين ة م اطق مختلف ي من ان ف  قطع
 سنة في فصل ٥-١ بين أعمارھا من ضأن بالغة تراوحت األول عينة من القطيع ٤٠وبواقع 
ا  عينة براز من القطيع الثاني من حمالن تراوحت٦٠ و ).حزيرانشھر (الصيف   أعمارھ

ة ٤-١بين  ذلك جمعت .الفطام شھر وجمعت العينات في نھاية موسم الرضاعة وبداي  ٧٠ ك
ضأن تراوحت  ن ال ع الثالث م ن القطي راز م ة ب اعين ين أعمارھ نة، ٥-٢ ب  حيث جمعت س

ي المراحل  والدة ف م ال ي موس ات ف رةالعين ديثا األخي دت ح ي ول ات الت ل والحيوان ن الحم  م
را ن ا٣٠ وأخي ة م ت  عين ع تراوح ع الراب ارلقطي ين أعم ا ب ضأن فيھ ت ٥-١ ال نة جمع  س

  ).أيلولشھر (العينات منھا في بداية فصل الخريف 
  :المعز عينات .ثانيا

ا عينة من حيوانات تراوحت ٣٥ قطعان، أربعة عينة براز من ٢٠٠تم جمع   أعمارھ
ة من ٦٥و ) أي بداية فصل الصيف( سنة وجمعت العينات في شھر حزيران ٥-٢بين   عين

ت  داء تراوح اج ين أعمارھ ن ٤-٢ ب ة م ة النھائي ي المرحل ات ف ت العين ث جمع ھر حي  ش
رة  ة فت اعة وبداي ام،الرض ت الفط ا جمع ي ٤٥ كم ث الت ع الثال ات القطي ن حيوان ة م  عين
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ين أعمارھاتراوحت  ة فصل الخريف ٥-١ ما ب ولشھر ( سنة في بداي را) أيل  جمعت وأخي
ات تر٥٥ ن حيوان راز م ة ب ااوحت  عين ين أعمارھ ي ٥-٢ ب ات ف ت الحيوان ث كان نة حي  س

  .حديثا ولدت أو من الحمل األخيرةالمراحل 
  :األبقار عينات .ثالثا

ى الفئة فئات،تم تجمع عينات البراز من ثالثة  ة من ٣٥ ضمت األول ار عين ة أبق  بالغ
اتراوحت  ين أعمارھ صل الربي١٣-٢ ب ي ف ات ف ت العين ة وجمع ة مغلق ى تربي نة ترب ع  س

ا عينة براز من عجول تراوحت ٤٠ عينات الفئة الثانية فشملت أما) آذارشھر ( -٣ أعمارھ
شھر ( شبه مغلقة لغرض التسمين وجمعت العينات في فصل الربيع أماكن اشھر تربى في ٦

 شھر ربيت لغرض ١٢-٦ بين أعمارھاوكانت حيوانات الفئة الثالثة عجول تراوحت ) آذار
  ).أبشھر ( براز في نھاية فصل الصيف  عينة٣٥التسمين وجمعت 

ا  ات منھ ذ العين ي اخ ان الت ع القطع ي جمي د روعي ف اوق ارد أنھ ة بط ن معالج م تك  ل
  .البندازول نوع منالديدان 

  :التشخيصاالختبارات المستخدمة في 
    :المستخدمة المحاليل -
   ).١٧(% ٣٣محلول كبريتات الزنك . ١
  ).١٨( lugol’s iodineمحلول . ٢
  :المستخدمةالطرق  -
سلجي :المباشرة الطريقة -أ ح الف ول المل  تفحص عينة البراز بعد مزجھا مع قطرة من محل

ول  ن محل ال،وقطرة م ة للتحري عن الطور الخضري اللوك ذه الطريق ستخدم ھ  أو وت
ة ) ١٩ (ضوياتهع حركته في العينة وصبغ إلظھارالطفيلي  د من وجوده في العين للتأك

  .المتكيسلطور فضال عن تشخيص ا
ة -ب و طريق ن :الطف ث ع ك للبح ات الزن ول كبريت تخدم محل اس اس ا أكي يض الجياردي  ب

ة األخرىواالنتميبا وبعض الطفيليات  ة ) ٢٠( وحسب طريق ة النوعي حيث تكون الكثاف
 ومزج البراز مع المحلول وترك العالق دون حراك ،١.٢-١.١٨للمحلول المحضر بين 

 غطاء الشريحة األنبوبة اختبار بعد ذلك وضع على فوھة يبأناببعد تصفيته ووضع في 
ل ٤٠-٣٠وترك لمدة   دقيقة ثم وضعت قطرة من محلول اليود على شريحة زجاجية ونق

غطاء الشريحة وتم وضعه على قطرة محلول اليود وفحص تحت المجھر الضوئي بقوة 
  .X 40 و X 10تكبير 

  :ألسريريالفحص 
 الحيوان حيث تم إصابتهسريرية التي يسببھا المرض عند تم التركيز على العالمات ال

ود  ھالمالحظة وج ة اإلس يم حال ه وتقي راز ومكونات ة الب ى طبيع ز عل ع التركي ه م ن عدم  م
از  ات إناالنك ور عالم دت وظھ صوف أالم وج ة ال صاب وحال وان الم ى الحي بطن عل  ال

  .للغذاء شھيتهوتقييم والشعر وكذلك الحالة العامة للحيوان 
  :اإلحصائيلتحليل ا

  .إحصائيا لتحليل النتائج Z ااختبارتم استخدام 
  النتــائج 

كل  ى ش د عل ث وج ا حي ي الجياردي يس لطفيل ور المتك ود ط ة وج ائج الدراس ت نت بين
ى  ه عل ق احتوائ ه الرقي ز بغالف ةبيضوي يتمي اس أربع ضمة وبقي ى شكل ال ة عل -١٠( انوي

سبة  في براز الحيوانات التيمايكرون )١٠-٧×١٤ في % ٧ خضعت للدراسة فتواجدت بن
رة و  ة المباش ضأن بالطريق راز ال سه % ١٥.٥ب وان نف ز للحي ة التركي ابطريق ز إم ي المع  ف

رازأكياسفكانت نسبة تواجد  ا في الب لكال الطريقتين المباشرة % ١٦.٥و % ٤.٥ الجياردي
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ى  ز عل واليوالتركي د .الت سبة تواج جلت ن اسس راز أكي ي ب ا ف اراألب الجياردي و % ٥.٤٥ ق
  ).١جدول ( التوالي والتركيز وعلى ينالمباشرتفي الطريقتين % ٢١.٨١

  
 يكال يوضح الحاالت الموجبة للجيارديا في براز الحيوانات التي خضعت للفحص :١جدول 

  .والتركيزالطريقتين المباشرة 
  الطريقة المركزة  الطريقة المباشرة

 عدد النماذج المفحوصة  نوع الحيوان
النسبة   دالعد

النسبة   العدد  المئوية
  المئوية

  ١٥.٥  ٣١  ٧  ١٤  ٢٠٠  الضأن
  ١٦.٥  ٣٣  ٤.٥  ٩  ٢٠٠  المعز
  ٢١.٨  ٢٤  ٥.٥  ٦  ١١٠  األبقار

  
راز إليه.١باإلشاومن الجدير  د فحص الب ي عن م يالحظ الطور الخضري للطفيل  انه ل

اذج التي خ ع النم سلجي وفي جمي ول الف ضعت للدراسة بالطريقة المباشرة وباستخدام المحل
ة  ان المختلف ضأن بالقطع ا في ال ي الجياردي سبة تواجد الطور المتكيس لطفيل د دراسة ن وعن

ين  ة حيث تراوحت ب سبة تواجدھا متقارب ان ن ين ب في % ١٣.٣٣التي خضعت للدراسة تب
  ).٢جدول  (١في القطيع رقم % ١٧.٥ و ٤القطيع رقم 

  
 المئوية للخمج الضأن والنسبةرديا في براز  يبين نسبة تواجد الطور المتكيس للجيا:٢جدول 

   .وعالقتھا بعمر الحيوان ونوع التربية
عدد النماذج  رقم القطيع  عدد النماذج الموجبة

 النسبة المئوية  العدد  المفحوصة
  عمر الحيوان نوع التربية

   سنة٥- ١  مفتوحة  ١٧.٥  ٧  ٤٠  ١
   شھر٤- ١  مغلقة  ١٥  ٩  ٦٠  ٢
   سنة٥- ١  مفتوحة  ١٥.٧  ١١  ٧٠  ٣
   سنة٥- ١  مفتوحة  ١٣.٣  ٤  ٣٠  ٤
  

ان نسبة انتشارولم يسجل فرق معنوي في  ين القطع ة، الطفيلي ب د دراسة المختلف  وعن
ذلك   أخذتالعالقة بين عمر الحيوان ونسبة الخمج في الحيوان لم يالحظ فروقات معنوية وك

  ).٢جدول (المنحى نفسه العالقة بين عمر الحيوان ونوع التربية 
سنة إنلرغم من على ا ة من ال رات متباين ات جمعت في فت ار العين م وألعم ة ل  مختلف

أثر نسبة الخمج في الحالة الفسلجية للحيوان البالغ حيث لم تتأثر رة الفطام تت سبة الخمج بفت  ن
صغيرة  والدة أوللحيوانات ال رة ال اج أو بفت ةإنت ات البالغ وفي المعز كانت .  الحليب للحيوان
و د الط سبة تواج ي ن ة ھ ضعت للدراس ي خ ات الت راز الحيوان ي ب يس ف % ١٦.٥ر المتك

ي خضعت للدراسة  ان الت ين تراوحت نسب الخمج في القطع م تكن % ٢٤.٤٤-١٢.٣ب ول
ة  ات بعمر أن إالھناك فروقات معنوية بنسبة الخمج بين القطعان المختلف  شھر ٤-٢ الحيوان

رغم من  الكبيرةاألعمارمقارنة مع % ١٢.٣سجلت اقل نسبة خمج  ات إن على ال  جمع عين
 ٣ وسجل القطيع رقم الفطام، شھر الحيوانات الصغيرة تم خالل مرحلة ٤-٢ لألعمارالبراز 
ة فصل ،%٢٤.٤٤ نسبة للخمج حيث بلغت أعلى ع في بداي ذا القطي ات من ھ  جمعت العين

  .سنة ٥-٢ حيواناته بين وتراوحت أعمار أيلولالخريف أي في شھر 
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دول  ين تو:٣ج ة  يب ي خضعت للدراس ز الت راز المع ي ب ا ف يس للجياردي ور المتك د الط اج

  .التربيةوالنسبة المئوية للخمج وعالقتھا بعمر الحيوان ونوع 
عدد النماذج  رقم القطيع  عدد النماذج الموجبة

  النسبة المئوية  العدد  المفحوصة
 عمر الحيوان نوع التربية

   سنة٥- ١  مفتوحة  ١٤.٣  ٥  ٣٥  ١
   شھر٤- ٢  مغلقة  ١٢.٣  ٨  ٦٥  ٢
   سنة٥- ٢  مفتوحة  ٢٤.٤  ١١  ٤٥  ٣
   سنة٥- ٢  مفتوحة  ١٦.٤  ٩  ٥٥  ٤
  

سبة  ابةوازدادت ن ات اإلص ي الحيوان يالال ف ي ت ى الرع ى عل ة( ترب ة مفتوح ) تربي
  ).٣جدول (مقارنة مع الحيوانات التي تربى تربية مغلقة 

ة  ائج الدراس ا إنبينت نت ي الجياردي يس ف د الطور المتك راز  تواج ي ب ارف ي األبق  الت
ىوھو % ٢١.٨١خضعت للفحص كان  ات األعل راز الحيوان ين النسب التي سجلت في ب  ب

ي  ة ف ج متقارب سبة الخم ت ن ة وكان يالمفحوص ان الت غ القطع ث بل ة حي ضعت للدراس  خ
  ).٤جدول ( على التوالي ٣ و ٢ و ١في القطعان رقم % ٢٠و % ٢٢.٥و % ٢٢.٩

  
دول  ور :٤ج د الط ين تواج راز  يب ي ب ا ف يس للجياردي ارالمتك ة األبق ي خضعت للدراس  الت

  .التربيةوالنسبة المئوية للخمج وعالقتھا بعمر الحيوان ونوع 
عدد النماذج   رقم القطيع  عدد النماذج الموجبة

 النسبة المئوية  العدد  المستخدمة
 عمر الحيوان نوع التربية

   سنة١٣- ٢  مغلقة  ٢٢.٩  ٨  ٣٥  ١
   شھر٦- ٣  لقةمغ  ٢٢.٥  ٩  ٤٠  ٢
   سنة٥- ٢  مغلقة  ٢٠  ٧  ٣٥  ٣

  
ع بيوض ٥الجدول  وية م ا س د الطور المتكيس للجياردي تلط لتواج ج المخ ين الخم  يب

 لالخماج الثالثة مجتمعة وفي أو البيض لجنس االيميريا أكياس مع أو واألمعاءديدان المعدة 
ات  ة،الحيوان دة المختلف دان المع ج بدي ع الخم ا م ج الجياردي ة بخم سبة المئوي ت الن ث كان  حي
ار في الضأن والمعز واألمعاء ا % و صفر % ٤.٥و % ٧.٥ ھي واألبق والي بينم ى الت عل

ات ھي األنواعكانت النسبة المئوية لخمج الجيارديا مع داء االكريات في   الثالثة من الحيوان
ارفي %) ٥.٤٥( و في المعز%) ١١(في الضأن و %) ٣.٥(  وبينت الدراسة تواجد األبق

ا  يس للجياردي ور المتك يضالط دة وب دان المع اء دي ذلك واألمع اس وك نس أكي يض لج  الب
سبة  سه بن وان نف ي الحي وية ف ا س ضأن و %) ١.٥(االيميري ي ال ز و %) ٣(ف ي المع ف

  .األبقارفي %) صفر(
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ي الجي:٥جدول  ات في  يوضح نسبة الخمج المختلط لطفيل دة وداء االكري دان المع ا ودي اردي

  .للدراسةبراز الحيوانات التي خضعت 

النسبة المئوية 
للخمج بديدان 

 واألمعاءالمعدة 
  والجيارديا

النسبة المئوية 
للخمج المختلط 

بداء االكريات مع 
  الجيارديا

جالنسبة المئوية للخم
المختلط بالجيارديا 
 وديدان المعدة

 وداء واألمعاء
ان  االكريات

يو
لح
ع ا
نو

  

ـدد
ــــ
الع

  

النسبة 
المئوية 
للخمج 
 بالجيارديا

النسبة   العدد
  المئوية

النسبة   العدد
  المئوية

النسبة   العدد
  المئوية

  ١.٥  ٣  ٣.٥  ٧  ٧.٥  ١٥  ١٥.٥ ٢٠٠ الضأن
  ٣  ٦  ١١  ٢٢  ٤.٥  ٩  ١٦.٥ ٢٠٠  المعز
  صفر  صفر  ٥.٤٥  ٦  صفر  صفر  ٢١.٨ ١١٠ األبقار

  
هإ باإلشارةومن الجدير  سبة ٧٥ أن لي ضأن أي بن راز ال وذج من ب ان % ٣٧.٥ نم ك

دة لبيضموجبا  اء ديدان المع سبة ٣٩ و واألمع ا أي بن ا % ١٩.٥ نموذج ان موجب اسك  ألكي
دة ٦٨ االيميريا بينما كان بيض جنس دان المع ا لدي راز المعز موجب ا من ب اء نموذج  واألمع
ا١٨٤و % ٣٤أي بنسبة  ان موجب اس  نموذجا من براز المعز ك ا ألكي  بيض جنس االيميري
ار في واألمعاء ديدان المعدة لبيضفي حين كان عدد النماذج الموجبة % ٩٢أي بنسبة   األبق

ا في ألكياسوعدد النماذج الموجبة % ١.٨١ نماذج أي بنسبة ٥ ار بيض االيميري ان األبق  ك
سبة ٢٠ سبة تواجد % ١٨.٨ نموذجا أي بن اسوبلغت ن اأكي  وبيض  البيض لجنس االيميري

راز ٣٣ أي في ١٦.٥ في النموذج الواحد لبراز الضأن واألمعاءديدان المعدة   نموذج وفي ب
  ).٦جدول  (% صفر األبقاروفي % ١٦ نموذج أي بنسبة ٣٢المعز 

  
  .االكريات وداء واألمعاء يوضح نسبة خمج الحيوانات بديدان المعدة :٦جدول 

النسبة المئوية 
بديدان للخمج 
 واألمعاءالمعدة 

  فقط

النسبة المئوية 
للخمج لداء 
  االكريات فقط

النسبة المئوية للخمج 
 واألمعاء بديدان المعدة

  وداء االكريات فقط 
نوع 
ـدد الحيوان

عــ
ال

  النسبة  العدد  النسبة  العدد النسبة  العدد  

  ١٦.٥  ٣٣  ١٩.٥  ٣٩  ٣٧.٥  ٧٥ ٢٠٠  الضأن
  ١٦  ٣٢  ٩٢  ١٨٤  ٣٤  ٦٨ ٢٠٠  المعز
  صفر  صفر  ١٨.٢  ٢٠  ٤.٥  ٥ ١١٠  األبقار

  
ة  سريرية الناجم سجيل العالمات ال نھم في ت ا بي احثين فيم على الرغم من اختالف الب

ا اإلصابةعن  ذه العالمات ظھرت إن إال بداء الجياردي ددا من ھ ة سجلت ع  الدراسة الحالي
ات التي  راز العجيني أخذتعلى الحيوان ذه العالمات بمالحظة الب اذج وتمثلت ھ ا النم  منھ

ان أنواعوت نسبته بين وتفا ضأن و % ١٨.٥ الحيوانات التي خضعت للدراسة حيث ك في ال
از إسھال وكذلك حدوث األبقارفي % ٦٣.٦في المعز و % ٣٧.٥ بطن وأالم مائي واالنك  ال
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 Bottle الشعر والھزال وفقدان الشھية وظھور عالمة الفك القنيني أووسھولة نزع الصوف 
Jaw ة و جلوذم صدر وس ة ال ين  منطق ة ب ة متفاوت سب مئوي ات بن ذه العالم واعت ھ  أن

  ).٧جدول  (للدراسة خضعت الحيوانات التي
  

ات :٧جدول  ا في الحيوان ة وتكرارھ سبة المئوي سريرية والن ذي  يمثل العالمات ال شخص ال
  .برازھافي الطور المتكيس للجيارديا 

  عينة ١١٠ األبقار   عينة٢٠٠المعز    عينة٢٠٠الضأن 
النسبة   العدد  العالمات السريرية

  المئوية
النسبة  العدد

  المئوية
النسبة   العدد

  المئوية
  ٦٣.٦  ٧٠  ٣٧.٥  ٧٥  ١٨.٥  ٣٧  براز عجيني

  ٢٧.٢٧  ٣٠  ٢٩.٥  ٥٩  ٨  ١٦   إسھال
  ٢٢.٧  ٢٥  ٢٢.٥  ٤٥  ١٢.٥  ٢٥  االنكاز
  ١٥.٤٥  ١٧  ٨  ١٦  ٥  ١٠   البطنآالم

صوف  زع ال ھولة ن س
  ٣٩.١  ٤٣  ٤٢.٥  ٨٥  ٢٢.٥  ٤٥   الشعرأو

  ١٠.٩  ١٢  ٦٩.٥ ١٣٩  ٣٥  ٧٠  ل الھزا
  ٩.١  ١٠  ١٠  ٢٠  ٧.٥  ١٥  فقدان الشھية
  صفرصفر   ١٧.٥  ٣٥  ١١.٥  ٢٣  الفك القنيني

  ٦.٣٦  ٧  صفرصفر   صفر صفر   وذمة منطقة الصدر
 
 

  المناقشة
ات أوضحت راز الحيوان ا في ب ي الجياردي  نتائج الدراسة وجود الطور المتكيس لطفيل

ا مباشرة المفحوصة وبنسب متفاوتة اعتمد شخيص كونھ  باستخدام أوت على نوع طريقة الت
ت  ث كان ز حي ة التركي ضأن % ٥.٤٥و % ٤.٥و % ٧طريق ي ال رة ف ة المباش ي الطريق ف

بطريقة التركيز % ٢١.٨١و % ١٦.٥و % ١٥.٥ على التوالي بينما كانت واألبقاروالمعز 
ة إن حيث وجدت )٢١( وھذا يوافق ما ذكرته التوالي،وفي الحيوانات المذكورة على   طريق

راز  ز بفحص الب ة أعطتالتركي سبة موجب ى ن ة أعل ن الطريق ائج .المباشرة م ا بينت نت  كم
ة إنالدراسة  ات التي خضعت للدراسة كانت متقارب ا في الحيوان  نسبة الخمج بداء الجياردي

ز  ضأن والمع ي ال ا % ١٦.٥و % ١٥.٥ف سبة ارتفاع ذه الن جلت ھ ا س والي بينم ى الت عل
وع ،%٢١.٨١ حيث بلغت األبقارفي ملحوضا  اختالف ن سبة الخمج ب وان، وتختلف ن  الحي

وع المضيف  ل ن دة مث ا عوامل ع د تحكمھ والمناعة المتولدة من المسبب المرضي والتي ق
اد  ه ح ج كون ة الخم سبب وطبيع ل أووضراوة الم زمن وعوام رى م ن أخ ة م ة بالبيئ  متمثل
سبة الخمج في حرارة ورطوبة مما ينجم عن ھذه العوامل ال ة اختالف في ن واعمجتمع  األن

ات  ن الحيوان ة م ين أوالمختلف راد ب وع أف د الن ي إن) ٢٣ و٢ (وأورد .الواح ج ف سبة الخم  ن
 أوضحت كما .المرضباختالف العوامل التي تحكم انتشار % ١٠٠-١٠ تتراوح بين األبقار

اال ي ح ا ف ي الجياردي يس لطفيل ور المتك د الط ن تواج ة ع ائج الدراس ا نت م تالحظ عليھ ت ل
شار أھميتھاعالمات مرضية وھذه النقطة تبرز  ة للمرض من حيث االنت ة الوبائي  من الناحي

ث  ون مصدرا إنحي ات المرضية تك ر العالم م تظھ ي ول ة للطفيل ات الحامل يا الحيوان  أساس
ا  صغيرة خاصة لم ات ال ة والحيوان ات عام ين الحيوان شار المرض ب ى انت را عل وخطرا كبي
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شر أو بصورة متقطعة تطرحه ة وينت وث للبيئ ذا يحدث تل ستمرة من الطور المتكيس وبھ  م
ى أوالمرض بصورة كبيرة بين التجمعات الحيوانية  سان إل د .مشترك كون المرض اإلن  وق

ات ألسلوبيكون  شر المرض وشدته في الحيوان  إن) ٢٤ (وأوضح ).٥( التربية دور في ن
ول  ي عج ج ف سبة الخم ارن صل  بالجيااألبق ا ت ىردي ي % ٢٧ إل ائج الت ن النت ة م وھي قريب
 االختالف كبير جدا في نسبة الخمج في العجول إن إلى) ٥ (شارسجلت بھذه الدراسة بينما 

ين  راوح ب ي إن إال %.١٠٠-١ويت م الدراسات الت ت معظ ان أجري ت ب ال بين ذا المج ي ھ  ف
ين  ت ب ول تراوح ي العج ج ف سبة الخم ار %.٨٠-٢٠ن ى) ١ (وأش ي  إن إل ج ف سبة الخم ن

سبة إلى أشار الباحث نفسه إن إالوھذه مقاربة من نتائج ھذه الدراسة % ١٧.٧الضأن ھي   ن
اس اختالف إلىوقد يعزى ھذا االختالف % ١٠.٤ إلى وصلت األبقارخمج في  واع أجن  وأن
  .بالحيوان وطريقة التربية ونوع التغذية والظروف البيئية المحيطة األبقار

ور  ظ الط م يالح ي ل ات الت راز الحيوان ر لب ي الفحص المباش ي ف ضري للطفيل الخ
ك  د يعزى ذل ىخضعت للدراسة وق ة إل ات وطريق د اخذ العين ذا الطور بع  سرعة تحطم ھ

د تحولت .الفحص ذا الطور ق ات ھ ى وان معظم طفيلي اوم للظروف إل  الطور المتكيس المق
  ).٢٥(المناخية القاسية خارج جسم المضيف 

 الحيوانات وأعمارراسة عدم وجود فروقات معنوية بين نسبة الخمج  نتائج الدأظھرت
وع الواحد  ي أومن الن واع ف ي خضعت للدراسة حيث سجلت أن ات الت ة من الحيوان  مختلف

ين  ة تراوحت ب سب متقارب ضأن و % ١٧.٥-١٣.٣٣ن ي ال ز % ٢٤.٤٤-١٢.٣ف ي المع ف
را ي % ٢٢.٨-٢٠ وأخي ارف سبة األبق ذه الن ت ھ ي الح% ١٥ وكان الن و ف ي % ١٢.٣م ف

سبة الخمج في % ٢٢.٥الجداء و  ارب ن ائج نالحظ تق في العجول وعند التمعن بين ھذه النت
ا ذكر من  الحمالن والجداء بينما ازدادت بشكل ملحوظ في العجول وھذه النتائج تتفق مع م

سبة الخمج في) ١(قبل  سه عن ن ا الباحث نف ائج التي بينھ  بالنسبة للعجول وتختلف عن النت
رة المراعي الخضراء من إلىالجداء والحمالن وقد يعود ھذا االختالف  اخ ووف ة المن  طبيع

ة أوعدمھا  د يعكس طبيع شار المرض أو ق ا بانت ة وعالقتھ وع التربي م يظھر ) ٥( ن ذلك ل ك
سبة الخمج في تأثيرانوع التغذية  ارب ن ائج الدراسة تق  على نسبة الخمج حيث يالحظ من نت

ات من الن ز،  الحيوان ضأن والمع ين ال ذلك ب ي إن إالوع الواحد وك  نسب الخمج ارتفعت ف
ار ضأن األبق ي ال ه ف و علي ا ھ ذا عم ز وھ د يعكس والمع اع ق أثير االرتف لوب ت ة  أس التربي

د إن ومع ذلك فقد وجد المرض،على نسبة انتشار )  المغلقةالتربية(  طرح الطور المتكيس ق
ات الخمج ي الحيوان شكل ملحوظ ف ل ازداد ب رات الحم ي فت ز ف ضأن والمع ي ال رةة ف  األخي

ره ا ذك ائج تتفق مع م ى أشارحيث ) ٨( وعند موسم الوالدات وھذه النت ذي إن إل  الكرب ال
زداد طرح إلى الوالدة يؤدي إثناءيتعرض له الحيوان  ذلك ي وان ونتيجة ل  خفض مناعة الحي

  .البراز طفيلي الجيارديا في أكياس
ا إنبينت نتائج ھذه الدراسة  رد بالجياردي ي المنف سبة الخمج الكل % ٥.٥و  % ٧.٥ ن

ضأن والمعز % ١٨ ارفي ال سبة في واألبق ذه الن اع ھ د يعزى سبب ارتف والي وق ى الت  وعل
ار ى األبق ى إل ساعد عل ات ت ذه الحيوان ا ھ ى فيھ ي ترب ة الت ة المغلق ة حيث التربي وع التربي  ن

دة  بينما كان الخمج المخ.بينھاانتشار المرض فيما  دان المع اءتلط مع دي ضأن واألمع  في ال
سبة  وع من الخمج في % ٤.٥و % ٧.٥والمعز بن ذا الن سجل ھ م ي والي ول ى الت ارعل  األبق

د  وان الواح ج الحي سجل خم ا ي ا م أكثروغالب ود ب دم وج ات لع ن الطفيلي د م وع واح ن ن  م
ي المضيف فضالخصوصية في  اة الطفيل دورة المباشرة( عن سھولة دورة حي د ) ال ا يزي مم

وان إصابةمن سرعة الخمج كذلك  أكثر الحي وان ب تعداد الحي ادة اس سھل زي وع واحد ي  من ن
ا األخرى باألمراض لإلصابة ة اإلمراض ومنھ ائج الدراسة اشتراك .الطفيلي ذلك بينت نت  ك

ات وبنسب  داء االكري ا مع الخمج ب ات بالجياردي في % ٦و % ١١و % ٣.٥خمج الحيوان
ضأن والمعز  ارواألال ات بق ي داء االكري سبة خمج المعز ف اع ن والي ويالحظ ارتف ى الت  عل
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ي ھذا الحيوان للخمج بھذا إلى استعدادنتيجة  ذه الدراسة .الطفيل  سجلت عالمات سريرية لھ
ذا أنھا إال ٧ذكرت مع نسبھا في جدول رقم  م تكن خاصة بھ ا أي المرض، ل  تظھر مع أنھ

ج  أمراضالخم رى، ب ر أخ ات اوأكث ي  العالم ات الت ى الحيوان ت عل ي لوحظ سريرية الت ل
زع  خضعت للدراسة وجود البراز العجيني المغطى بطبقة مخاطية والضعف العام وسھولة ن

اج أوالصوف  دة الخمج ووجود االخم ة وش ى طبيع د عل  الشعر وظھور ھذه العالمات يعتم
ة  ذه األخرىالطفيلي ع ھ داخلھا م ي اإلصابة وت ار الت ا أش ث ) ١٥ (إليھ دأحي ود ك ى وج  عل

  .دقيقصعوبة في تمييز العالمات السريرية الخاصة بالجيارديا بشكل 
ه باإلشارةومن الجدير  ة إلي اج طفيلي سجيل اخم م ت ه ت اء أخرى ان  التحري عن أثن

ود  اسوج سبب أكي زى ال د يع ا وق ي الجياردي ى طفيل يط إل ي مح ات ف ذه الطفيلي وافر ھ  ت
ة المحيطة الحيوانات مع قلة الرعاية الصحية البي ة والظروف البيئي وع التربي طرية وكذلك ن

ين إنبالحيوانات وفي الخالصة  رات بنسب تراوحت ب -١٥.٥( داء الجيارديا يصيب المجت
 من األبقاروھناك اختالف واضح في نسبة الخمج بين الضأن والمعز من جھة وبين %) ٢٤
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